
Rødøy kommune



Fastland og øyrike
Nordover leia det bærer. Straks Polarsirkelen passeres, er du over i Rødøy kommune. 
Leia, som gjennom århundrer har vært den viktigste ferdselsåren i vårt land, er så 
sentral at den er opphavet til navnet på selve riket. Norge – veien mot nord. Leia 
ligger der fortsatt, uendret, og skiller fastlandet i øst med øyriket i vest.  Havet, leia 
og landskapet har satt rammebetingelser for de menneskene som gjennom skiftende 
tider har bebodd området.

Båten har vært sentral
Det finnes spor etter mennesker fra de tidlige tider i Rødøy. Naturlig nok har båten 
og båtkulturen vært helt sentral, og vært selve forutsetningen for å leve og bo i våre 
områder. Da vikingkongen Håkon den Gode ville beskytte riket mot inntrengere, og 
trygge leia langs kysten, opprettet han leidangssystemet. Et forsvarssystem med 
varder som tentes og varslet. På Rødøyløven var en slik varde plassert, og historien 
forteller at Rødøy utgjorde et skipsreide, med ansvar for å stille med et større 
krigsskip i ufredstider.

Fra nordfahrjekta til hurtigbåt
Utover i middelalderen kom tørrfisken på europeernes menyliste, og leia fyltes opp 
med nordfahrjekter på veg til Bergen med tørrfisklast. En virksomhet som befestet 
seg i området i mange hundre år. Leia er for rødøyfjerdingen like aktuel i dag som 
det var den gangen. Jekta er for lengst skiftet ut med andre båttyper. Hurtiggående 
båter trafikkerer hastig leia i nord og i sør. 
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Ved porten til midnattsolens rike
Rødøy er en kommune på 706 km2, med 1300 innbyggere som bor spredt 
på 5 fastlandskretser og 6 øykretser. Kommuneadministrasjonen holder til på 
Vågaholmen.

Kommunen ligger lengst nord på Helgeland, ved porten til midnattsolens rike. Når 
du krysser Polarsirkelen – enten på Hurtigruten eller kystriksveien RV 17 – skjer 
dette i Rødøy. Derfor kaller vi oss KYSTFOLKET UNDER POLARSIRKELEN.
Rødøy strekker seg i øst inn til Svartisen nasjonalpark på Saltfjellet, og i vest langt 
ut i storhavet med Myken som ytterste bebodde øy. Dype fjorder og en skjærgård 
med nærmere 1000 øyer, holmer og skjær er med på å skape det spennende 
landskapet. 

Naturen
Rødøy kommune er rik på natur og naturopplevelser. Naturen veksler dramatisk, 
fra storhavet vest for Myken til Melfjorden og dens sidearm Nordfjorden langt inn 
i fjellheimen. Mellom storhavet og de lange fjordene med sine steile og bratte 
sidevegger ligger øyriket. De største øyene er Nordnesøy, Storselsøy, Gjerøy og 
Rødøy. Rødøy kommune er en av 7 medlemskommuner i Polarsirkelen friluftsråd. 
Rådet skal fremme friluftsaktivitet og synliggjøre de friluftsmulighetene som finnes 
i kommunene.

Kommunikasjoner
Havet er fortsatt kommunikasjonsåre nr. 1. Det er hovedsakelig to gjennom-
gående trafikkårer gjennom Rødøy kommune. Den ytre er Nordlandsekspressen 
som trafikkerer kysten mellom Bodø og Sandnessjøen. Kystriksveien RV 17 må 
også bruke havet på en del av ferden gjennom Rødøy, og på denne ferge-
overfarten passeres Polarsirkelen. ”Rødøyløva” og øyferga i Rødøybassenget 
trafikkerer og opprettholder den indre forbindelse.  

Kommunevåpenet
Rødøy kommune har sitt navn etter øya av samme navn. Eller som den het på 
gammelnorsk: Raudeyar, den røde øy. Fjellet på Rødøy har form som en liggende 
løve. En del av løva består av en rødlig bergart, av dette kommer betegnelsen 
Rødøyløva. Dette så kjente landemerke gjenspeiler seg i  kommunevåpenet – en 
liggende rød løve på sølv bunn. Sølvet symboliserer havet. Kommunevåpenet er 
tegnet av Olga Grimsmo Nilsen, og ble godkjent i 1988.



Visjon for Rødøy kommune
Rødøy kommune skal være en trygg og god kommune å bo i. 
Kommunen har derfor fokus på fellestjenester som: 
• et godt skole- og barnehagetilbud 
• trygge og gode pleie- og omsorgstilbud 
• god helsetjeneste 
• kulturliv
• idrett og ungdomsarbeid

Næringslivet
Næringslivet i Rødøy er variert. Hovednæringene er fiske, havbruk og jordbruk.
Reiselivsnæringen er i vekst. Kommunen har også verkstedsbedrifter knyttet til 
maritim virksomhet. Handelsvirksomhet er det flere av i kommunen, blant annet 
et større handelshus med gode tilbud i en rekke bransjer.

Rødøy kommune ønsker å utvikle en næringskompetanse som kan være med og 
bidra næringslivet med tjenestetilbud som de etterspør – tilrettelegging, bistand, 
råd, saksbehandling mv.

Rødøy kommune kan bidra med lån og tilskudd fra næringsfondet etter vedtatt 
regelverk til ulike aktiviteter i næringslivet.

Skole og barnehage
Rødøy kommune har lagt til rette for gode oppvekstvilkår. Rødøy har en desentraliser t 
skolestruktur, som består av 8 skoler samt kulturskole. Kulturskolen har kontor 
på Gjerøy, men har undervisning flere steder i kommunen – og har et tilrettelagt 
undervisningstilbud til både barn og voksne. Kommunen har 4 barnehager og full 
barnehagedekning.

Lege, helse og omsorg
Legedekningen er god, og en stor del av helsetjenesten utføres fra ”Rødøyfjord”, som 
er et flytende legekontor og ambulansefartøy. I tillegg er det legekontorer på Rødøya 
og i Tjongsfjorden, hvor det også er tannklinikk og skoletannlege. De eldre blir godt 
ivaretatt gjennom et velfungerende omsorgstilbud. Kommunen har omsorgsboliger 
og/eller trygdeboliger både i Tjongsfjord, Kila, på Rødøy, i Jektvik og Øresvik.  
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Nordfjorden 
Nordfjorden er en sidearm av Melfjorden som strekker seg inn i nasjonalparken, og 
er med sitt ville og ubedodde landskap en perle for båt- og turfolk. Salfjellet-Svartisen  
er eneste nasjonalpark i landet som strekker seg fra høyfjell/isbre og ned til fjord-
landskap og hav. Dette møtet skjer i Nordfjorden med en brearm som strekker seg 
ned mot fjordbunnen og danner møte mellom fjord, evig is og ville fjell. Nordfjorden 
har også en egen selstamme.

Klokkergården 
Denne gården ble bygd tidlig på 1900-tallet som skolehus og bolig for klokker og 
lærer. Den gamle klokkergården i Selvågan på Rødøy var en fin bygning med 
skole/internat og bolighus. Bygningen er restaurert, og brakt tilbake til sin storhetstid. 
I dag brukes den som gjestgiveri med overnatting. Stuene har fått tilbake sin silke-
tapet, og kjøkkenet sine broderte pyntehåndklær og duker. Her er det  atmosfære.

Foreningsliv og idrett
Kommunen har et godt fritidstilbud, blant annet flere idrettslag, en rekke foreninger, 
musikk- og kulturskole. Bibliotek finner du i samfunnshuset i Tjongsfjord, og på 
Rødøya og Myken.

Kulturopplevelser
Rødøy kommune kan by på mange kulturminner. På selve Rødøya ligger Rødøy kirke, 
en stor korskirke fra 1880-tallet. Rødøya har lang tradisjon som kirkested, helt fra 
middelalderen har stedet hatt kirke. Rødøy kommune har to fredede anlegg; Selsøyvik  
gamle handelssted og Myken fyr. Myken fyr er Rødøys anlegg i Fotefarprosjektet.



Rødøya
Rødøya har sin sentrale plass i “Nordfarleden” - hovedtrafikkåren i århundrer. 
Stedet har gjennom århundrer vært geistlig knutepunkt for et geogafisk større 
områd e. Kirketradisjonen på Rødøya kan derfor føres tilbake til middelalderen.
Fjellet som danner Rødøyløva ligger på Rødøya og har merket turløype med 
grillhytte på “ryggen” – og med panoramautsikt.

Selsøyvik handelsted 
I skipsleia gjennom Selsøyviksundet ligger det gamle Selsøyvik handelssted, nå 
et velholdt og tidsmessig anlegg. Selsøyvik har tilpasset seg moderne forhold, og 
framstår som et av de svært få gamle handelsstedene som fortsatt er i drift. De eldste 
bygningene er fra midten av 1700-tallet. Butikken på Selsøyvik er vel verdt et besøk. 
Selseveik Handelsted er kåret som Rødøy Kommunes tusenårssted.

Hestmannen,
På Storselsøy ligger Hestmannen, et av de kjente sagnfjell på Helgelandskysten. 
Dette karakteristiske fjellet har opp gjennom tidene vært gjenstand for utallige 
forevigelser gjennom foto og tegning/maling.

Falch gamle handelssted 
Ligger ved Tjongsfjorden. To brygger og butikkbygning satt sammen i hesteskoform, 
med sirlig murt natursteinkai i forkant. Anleggets front ligger ut mot fjorden og ligger 
idyllisk til sett fra havsiden. Butikken, som ligger ved RV 17, har et rikholdig varelager 
fra første halvdel av 1900-tallet. Bryggene inneholder utstyr fra blant annet notdrift. 
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Rødøy Municipality
The coastal people under the Arctic Circle

Mainland and island kingdom
The shipping channel bears north along the Norwegian coast. As soon as you pass the 
Arctic Circle, you are in the municipality of Rødøy. The old north-bound channel, which 
through centuries has been our most important traffic artery, has been so vital to us that it 
even gave our country its name: Norway – the way to the North. The channel is still there, 
unchanged, separating the mainland to the east from the islands in the west. The sea, the 
shipping channel and the landscape have long determined the living conditions for the 
people who, through changing times, have inhabited Rødøy.

Boats were vital
There are traces of habitation from the earliest times in Rødøy. Naturally, boats and the 
coastal boat culture were key to the development of settlements and vital to survival 
in these areas. When the Viking king Haakon the Good wanted to protect the kingdom 
against invaders and, to secure the coastal shipping channel, he established a fleet of 
conscripted warships for naval defence. This defence system included a series of warning 
beacons along the coast that could be lit at times of danger. One of these was on the 
mountain of Rødøyløva and history tells that Rødøy was responsible for providing a large 
warship in times of unrest.

At the gateway to the Land of the Midnight Sun
Rødøy Municipality covers an area of 706 sq. kilometres, and has 1,300 inhabitants 
living spread over an area of five mainland districts and six island districts. The municipal 
administration is based in Vågaholmen.

Rødøy is in the far north of Helgeland, at the gateway to the Land of the Midnight Sun. 
When you cross the Arctic Circle – either on the coastal express steamer, Hurtigruten, or 
by car on the RV 17 highway – you are doing so in Rødøy. That’s why we call ourselves 
THE COASTAL PEOPLE UNDER THE ARCTIC CIRCLE.
Rødøy stretches from as far as the Svartisen national park at Saltfjellet in the east, to 
Myken, the most far-flung inhabited island in Rødøy, in the west. Deep fjords and an 
archipelago of almost 1,000 islands, islets and skerries help form the exciting landscape. 

Nordfjorden 
The Nordfjorden fjord is a branch of Melfjorden. The majestic Nordfjorden stretches right 
into the Saltfjellet-Svartisen national park and, with its wild, uninhabited landscape, is a 
gem attracting boat enthusiasts and walkers alike. Saltfjellet-Svartisen is the only national 
park in Norway that encompasses an area stretching from high mountains and glaciers all 
the way down to the fjord landscape and the sea. The mountains meet the sea at 
Nordfjorden, where a branch of the Svartisen glacier plunges to the bottom of the fjord, 
uniting fjord, eternal ice and wild mountains. Nordfjorden also has its own colony of seals.

Rødøya 
The island of Rødøya has a key place in “Nordfarleden”, the shipping channel which has 
been the main traffic artery to the north for centuries. For hundreds of years, Rødøya 
has been the ecclesiastical centre for a geographically large area, with a church-building 
tradition that can be traced back to medieval times.
The mountain formation of Rødøyløva (“The Lion of Rødøy”) is on Rødøya. There is a 
marked walking trail and a cabin with barbecue area on the “lion’s back”, from which 
there are magnificent panoramic views.

Selsøyvik trading post
By the shipping channel that passes through the Selsøyviksundet sound lies the old 
trading post of Selsøyvik Gamle Handelssted which, while retaining its charm, is now a 
well-maintained, modern service centre. Selsøyvik has adapted to present-day needs, 
and is one of the very few old trading posts still in operation. The oldest buildings date 
from the mid-18th century. The shop at Selsøyvik is well worth a visit. Selsøyvik trading 
post has been given Rødøy Municipality’s “Millennium Site” award.

Hestmannen
On the island of Storselsøy is Hestmannen (“The Horseman”), one of the famous 
mountains along the Helgeland coast that figure in ancient legends. This characteristic 
mountain formation has been immortalised through the ages in drawings, paintings and 
photographs.

“Klokkergården”
“Klokkergården” was built in the early 1900s as a school-house and residence for the 
local sexton and teacher. The old “Klokkergården” at Selvågan in Rødøy was a fine 
building with a school/boarding school accommodation and residence. The building has 
been restored and returned to its past glory, with the reception rooms once more clad in 
fine silk wallpaper and the kitchen bright with embroidered tea towels and tablecloths. 
It is a fascinating place full of atmosphere.

Business and industry
Rødøy has a varied business community, the principal industries being fishing, 
aquaculture and farming. The travel and tourism industry is growing. Rødøy also has 
engineering firms serving the maritime industry. There are several commercial firms in 
the municipality, including a large shopping centre selling a wide range of goods.

Nature
Rødøy is rich in magnificent countryside and wildlife, and offers a wealth of opportunities 
for outdoor recreation. The landscape changes dramatically, from the open sea west of 
Myken to Nordfjorden, a branch of Melfjorden that stretches far inland into the mountains. 
Between the open sea and the long fjords with their steep, perpendicular walls lies 
Rødøy’s kingdom of islands. The largest islands are Nordnesøy, Storselsøy, Gjerøy and 
Rødøy. Rødøy is one of seven municipalities that are members of Polarsirkelen friluftsråd 
(“The Arctic Circle Outdoor Council”).
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Rødøy kommune
8185 Vågaholmen

Telefon 75 09 80 00
Telefaks 75 09 8001

E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

For mer informasjon, besøk oss på kommunehuset i Vågaholmen. 
Vi har åpent mandag – fredag fra kl. 08.00 til 15.30. Eller ring oss på 75 09 80 00. 

Se også kommunens webside: www.rodoy.kommune.no. 
Her vil du finne oppdatert informasjon om alle kommunens tilbud og tjenester.
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